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PRINCÍPIOS ORIENTADORES

A melhor prática para reduzir o risco de infeção da COVID-19 pelo ar é ventilar o mais
possível o ambiente interior com ar exterior;

INÍCIO

Todos os
sistemas a ar?

O sistema serve

O sistema serve
espaços especiais

A instalação
tem recirculação

SIM

VÁRIAS ZONAS

NÃO

SIM

Intervenções
sugeridas

RESTANTES
TIPOLOGIAS

1 ZONA

1 2 3

4 5

NÃO

Avaliação das
intervenções caso-a-caso

SIM

NOTA:
Espaços especiais são, por ex.,
unidades de prestação de
cuidados de saúde, hospitais,
salas limpas e laboratórios.

Intervenções
sugeridas

1 2 3

4 5

1 3

4 5

Intervenções
sugeridas

CENTRALIZADA
(ESQUEMA 1)

LOCAL
(ESQUEMA 2)

Os sistemas de ventilação mecânica e sistemas de ar condicionado, que também
fornecem ventilação, podem desempenhar mais eficazmente esta função do que
simplesmente abrir as janelas, também porque melhoram a qualidade do ar exterior
através da filtragem.

Aumentar o caudal de ar.

Forçar os registos a introduzir apenas ar exterior.

Desativar as unidades de recuperação ou forçar o seu “by-pass”.

Manter o “setpoint” da humidade relativa acima dos 40 %.

Colocar a ventilação em funcionamento contínuo (24h).
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Este documento destina-se fundamentalmente aos técnicos de sistemas de AVAC e pretende fornecer indicações de como operar estes sistemas, com exceção de sistemas em ambientes
específicos, tais como unidades de prestação de cuidados de saúde, hospitais, salas limpas e laboratórios.

Intervenções que requerem ações nos sistemas de controlo, quer manualmente, ou

remotamente, através dos sistemas de Gestão Técnica Centralizada (GTC).

Intervenções que requerem ações dos técnicos de manutenção.

Intervenções que necessitam ou podem necessitar de modificações na instalação.

Ter sempre em atenção que:

A APIRAC sugere algumas operações de gestão que permitem maximizar a insuflação de ar
exterior nos espaços interiores a partir do tipo específico de sistemas existentes.
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DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES SUGERIDAS

1

2

3

4

AUMENTAR O CAUDAL DE AR

Pode ser feito aumentando a velocidade do ventilador. Em particular:

1) Em ventiladores equipados com sistema inverter, aumentar a frequência da alimentação.
2) Em ventiladores equipados com correias e polias, alterar o diâmetro das polias.

Naturalmente, a intervenção deve contemplar tanto o ventilador de insuflação de ar exterior, como o ventilador de exaustão do ar
de retorno, tendo em atenção que se deve manter inalterada a diferença de pressões individual de cada sala (se em sobrepressão
ambos necessitam de respeitar esta condição; a operação em depressão diz sobretudo respeito aos sistemas especiais, que devem
ser avaliados caso-a-caso).

Em qualquer caso, deve-se ter atenção à potência fornecida ao motor do ventilador para garantir que não se excede a potência
máxima admissível.

FORÇAR OS REGISTOS A INTRODUZIR APENAS AR EXTERIOR

Com o único propósito de aumentar o caudal de ar exterior, é aconselhável fechar o registo de recirculação e ao mesmo tempo abrir
os registos do ar exterior e de exaustão de ar, tendo cuidado para não alterar as condições pré-existentes de sobrepressão.

Para os sistemas concebidos a funcionar só com ar exterior, por exemplo o (Esquema 1), apenas o modo que utiliza arfree cooling
exterior é recomendado, garantindo o fecho total do registo de recirculação e, simultaneamente, abrir os registos do ar exterior e
de exaustão.

Para sistemas que não permitam o (Esquema 1), ainda é aconselhável fechar o registo de recirculação efree cooling
simultaneamente abrir os registos do ar exterior e de exaustão de ar. O caudal do ventilador será reduzido, mas consistirá apenas de
ar exterior. Deve-se ter em atenção que o ventilador poderá funcionar em regimes instáveis. Nesses casos, a velocidade do
ventilador deve ser reduzida, quer por ação na frequência do inverter, ou por alteração do diâmetro das polias.

Para sistemas de expansão direta compactos com parcial, por exemplo , é necessário verificar atentamentefree cooling rooftops
quais são os caudais mínimos admissíveis e percentagem de ar exterior a serem fornecidos, de forma a evitar a paragem de
funcionamento do circuito frigorífico.

DESATIVAR AS UNIDADES DE RECUPERAÇÃO OU FORÇAR O SEU “ ”BY-PASS

Os permutadores de calor rotativos devem ser sempre desligados, para evitar a improvável e remota possibilidade de
contaminação do ar introduzido. Quando voltarem a funcionar, os rotores desses permutadores devem ser previamente
higienizados.

Pela mesma razão, em qualquer outro tipo de permutador de calor entálpico deve ser aberto o . Nos permutadores de calorby-pass
de fluxo cruzado é aconselhável avaliar a abertura do para aumentar o caudal de entrada de ar exterior. Se existir um registoby-pass
calibrado de na linha de ar exterior, concebido para manter a mesmo queda de pressão equivalente à dos permutadores deby-pass
calor, tal registo deve ser aberto o máximo possível, sem exceder a potência máxima admissível fornecida ao motor.

MANTER O “ ” DA HUMIDADE RELATIVA ACIMA DOS 40 %SETPOINT

É bastante conhecido que valores baixos de humidade relativa secam as membranas mucosas, reduzindo a função de barreira
contra os vírus.

Por isso, durante o inverno, o ar deve ser mantido a uma humidade relativa de pelo menos 40 %. Se for necessário humidificação e o
sistema não estiver equipado com um humidificador, a utilização de humidificadores locais deve ser avaliada tendo em conta as
condições climáticas.

No verão o problema da humidade relativa nunca se deve colocar. Porém, caso se verifique, a forma de atuação aconselhável é
aumentar a temperatura de saturação mínima, isto é, o setpoint da temperatura de saída de ar da bateria de arrefecimento. Por
norma, em sistemas hidrónicos é apropriado ajustar o setpoint da temperatura da água que sai da unidade de refrigeração; nos
sistemas de expansão direta, a temperatura de evaporação deve ser devidamente ajustada (normalmente aumentada para se obter
o efeito desejado de aumento da humidade do ar de saída da bateria de arrefecimento).

5 COLOCAR A VENTILAÇÃO EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO (24H)

Embora não haja evidência que introduzir ar exterior durante as horas de não ocupação ajude a reduzir o risco de contágio do vírus,
por princípio de precaução, tal deve ser feito. O funcionamento contínuo, numa base diária, garante que o ar interior estará nas
condições do ar exterior quando os edifícios voltarem a abrir.

NOTAS AOS ESQUEMAS 1 E 2
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SISTEMAS A AR COM RECIRCULAÇÃO CENTRALIZADA (Esquema 1)

Este é o caso típico da maioria dos sistemas a ar com recirculação. O ventilador de
retorno está localizado a montante da conexão de recirculação. Existem duas
configurações:

1) Sistemas projetados tendo em conta a possibilidade de funcionar no modo free
cooling: o dimensionamento das condutas de exaustão e extração de ar é feito
com base no caudal máximo de ar; os registos são sempre conjugados e
motorizados.

2) Sistemas sem o modo de funcionamento em : o dimensionamentofree cooling
das condutas de ar exterior e extração de ar é feito com base apenas no caudal
de ar exterior. Noutros sistemas, os registos são calibrados manualmente e não
são conjugados entre eles. Em sistemas mais recentes, os registos podem ser
motorizados e serem conjugados, de forma a permitir a variação do caudal de
ar exterior de acordo com a ocupação, porém podem ter um mecanismo de
bloqueio que previne o fecho completo do de recirculação. Esteby-pass
mecanismo de bloqueio tem de ser removido para implementar a sugestão de
intervenção n.º 2.

SISTEMAS DE AR PRIMÁRIO COM UNIDADE INDIVIDUAL POR ESPAÇO OU
POR ZONAS (Esquema 2)

Este é o caso típico dos novos sistemas VMC (sistemas de ventilação mecânica
controlada) construídos de acordo com os requisitos das Diretivas de Ecodesign
2016 ou 2018.

O caudal de ar exterior depende apenas dos dois ventiladores presentes na
unidade de recuperação de energia (A e B no diagrama).

O terceiro ventilador, C, é utilizado apenas para funcionamento da unidade
individual por espaço ou por zonas e não contribui para o aumento do caudal de ar
exterior.
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NOTAS FINAIS

� A atividade setorial representada pela APIRAC é um serviço essencial à comunidade,
constituindo uma segunda linha no apoio imprescindível aos serviços de primeira
necessidade, sendo essenciais para atividades tais como as áreas da saúde e
alimentação (apenas para designar as mais importantes), sem a qual estas colapsariam.

� A transmissão do SARS-CoV-2 pelo ar é suficientemente provável, pelo que importa
controlar a disseminação por essa via; alterações nas operações de construção,
incluindo o funcionamento de sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado,
podem reduzir a disseminação via aérea.

� Face a situações como a que atravessamos, com forte probabilidade de contágio, é
fundamental que existam sistemas de controlo e gestão técnica centralizada e que
estes se encontrem em perfeitas condições de funcionamento e permitam acesso
remoto. Para tal, deverão ser implementados planos de manutenção de acordo com as
propostas da Comissão de Gestão Técnica de Edifícios (GTC) da APIRAC, expressas no
Guia Técnico de Sistemas de Gestão Técnica. » aqui »

� Monitorização da QAI nos locais referidos e em geral em todos os edifícios de comércio e
serviços, com a obrigatoriedade de comando local pelo operador e remoto pela GTC
para situações de contingentação.

� Os estabelecimentos que, mesmo encerrados ao público, mantêm os diversos sistemas
em funcionamento, deverão cumprir todos os procedimentos de exploração e
manutenção, como se o estabelecimento estivesse em funcionamento normal.

� Ter sempre presente os seguintes documentos:

www.apirac.pt

A APIRAC concentra as competências e recursos nos seus quadros e movimento
associativo para fornecer as orientações adequadas sobre o projeto, instalação e
manutenção de sistemas de refrigeração, aquecimento, ventilação e ar condicionado.

Para os esclarecimentos necessários não deixem de contactar a APIRAC:

Departamento Técnico da APIRAC

Eng.º Ruben Martins
E-mail: ruben.martins@apirac.pt

Eng.º Dias Caetano
E-mail: dias.caetano@apirac.pt

APIRAC
Associação Portuguesa das Empresas dos Sectores

Térmico, Energético, Electrónico e do Ambiente

Avenida Gomes Pereira, n.º 71 A - 1500-328 LisboaM
+351 213 224 260 | +351 213 474 576T F

CONTACTOS

Plano de Contingência da APIRAC para a COVID-19; » aqui »

Orientações Técnicas para serviços de AVAC&R em Edifícios; » aqui »

Orientações APIRAC para Deteção de fugas obrigatórias; » aqui »

Recomendações da APIRAC para Legionella: prevenção e controlo da bactéria
durante o Estado de Emergência devido à pandemia de COVID-19. » aqui »
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